CLAVIS™
BESCHRIJVING CLAVIS™
Identity & Access Management is voor de meeste bedrijven een
uitdaging om onder controle te krijgen. Naar onze mening komt dat
vaak doordat er onvoldoende controle is op het centraal beheren
van identiteiten. Eerst moet er Identity Management zijn alvorens
Access Management kan worden ingericht.
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Local to Corporate

CLAVIS™ is het Identity Management systeem van [emˈbed] Het
bestaat uit een bronsysteem van identiteiten die gevoed wordt uit
de reeds bestaande Identity Stores binnen een organisatie. Met
behulp van services en modules worden er real-time
identiteitsgegevens uitgewisseld en kunnen deze centraal beheerd
worden. Het beheer is naar onze mening niet te automatiseren,
CLAVIS™ is daarom een ‘managed broker’.
CLAVIS™ vormt de Corporate Keychain voor uw IAM implementatie.
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Local to 3rd Party
Identity Store

KLANTEN DIE GEBRUIK MAKEN VAN CLAVIS™

REDENEN WAAROM CLAVIS™ GEBRUIKT WORDT
Het gaat niet alleen om het
CLAVIS™ is flexibel en opgebouwd
systeem, maar vooral ook om de
precies zoals de klant het wil
verandering die met CLAVIS™
hebben. Made2Measure noemen we
mogelijk wordt gemaakt doordat het
dat.
geen unmanaged broker is.

CLAVIS™ is geen dure pakket
implementatie, maar een praktisch
en bottom-up opgebouwd systeem
die naadloos op de bestaande
systemen past.

KEY FEATURES CLAVIS™
SERVICES

Het bronsysteem van CLAVIS™ wordt
opgebouwd en actueel gehouden met
behulp van services. Deze services
vormen connectoren met bestaande
Identity Stores. Met deze opzet is het
niet nodig om bestaande systemen te
vervangen; het is juist de bedoeling
om de kwaliteit van de gegevens in
de bestaande systemen te verbeteren
met behulp van CLAVIS™.

MANAGED BROKER

Doordat CLAVIS™ een managed
broker is, ontstaat er aandacht
binnen de organisatie voor het onder
controle krijgen van alle identiteiten
en identiteitsgegevens. Het is niet
la nge r een louter technisch
onderwerp, maar eentje die helder
onder de aandacht kan worden
gebracht.

Info@embed.nu

RELATIONELE DATABASE

Het bronsysteem van CLAVIS™ is
gebouwd op basis van een relationele
database, zoals SQL. Hierdoor is het
mogelijk om een vrijwel onbeperkte
verscheidenheid aan identiteitsgegevens te managen. Gescande
documenten, zoals een VOG of
Paspoort kunnen eenvoudig in het
bronsysteem worden opgenomen en
gebruikt worden voor het genereren
van proces notificaties en RBAC.

